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Tipus de reunió (Junta ordinària)                                                                          Acta núm. 17/18-6

Data de la reunió 6 de març de 2018 Hora: 21:00h

Assistents

Pío Martín, Ferran Ferran, Loli Hernández, Xavi Grau, Marta Gil, Manel Ibáñez,

Herena Eixarch, Charlotte Beaudenuit, Roc Jané

Ordre del dia

1- Aprovació de l’acta anterior

2- Valoració posicionament de l’AMPA en la vaga del 8 de març

3- Altres informacions

Tema Informacions i acords Responsables SItuació

1- Aprovació de l’acta 
anterior

2- Valoració 

posicionament de 

l’AMPA en la vaga 

del 8 de març

3- Altres informacions

- L’acta queda aprovada

- L’AMPA  dóna  suport  a  la  vaga,  i
comunicarà  a  Diver’s  que ha d’assegurar
els  serveis  mínims  tant  per  al  menjador
com per a les activitats extraescolars. 
A  l’escola  s’asseguraran  els  serveis
essencials, que correspon a un mestre per
cada 6 aules, tal i com marca el Consorci.

- S’han  mirat  les  condicions  que  ofereix  el
Banc de Sabadell a través de la Fapac i es
considera  que  són  molt  bones.  Cal
recopilar informació de les diferents entitats
bancàries per prendre una decisió.  

- Merchandising: es presenta un pressupost i
9 productes triats. Es decideix fer un motllo
de clauer amb l’os Baloo-50 aniversari,  la
resta es decideix tirar endavant i proposar-
ho a la Rosa.

- Presentació  gegant:  s’usaran  canons  de
confeti per a la presentació del gegant.

- La  direcció  de  l’escola  ha  demanat  la
nostra  col·laboració  per  organitzar  un
espectacle  a  la  festa  del  50  aniversari.
S’encarrega la comissió de festes.

- Xerrada Eva Bach: s’ha aplaçat fins el 13
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d’abril  per  raons  personals  de  la
conferenciant. Ja s’ha comunicat a l’escola,
a l’Associació de Veïns, escola Els Pins i
coordinadora.

- Projecte  grangers  de  panxes:  aquest
divendres  es  presentarà  el  projecte  a  la
direcció de l’escola. El dia 20 de març es
presentarà a 7 i Tria.

- Es demana parlar amb l’escola per tal que
es millori  la comunicació amb les famílies
respecte a les activitats que fan els infants
a l’aula.

- Es  demana  reprendre  la  demanda  de
mosquiteres  i  tendals  a  les  aules  que
donen a la muntanya ja que a la primavera
i a l’estiu fa molta calor dins les aules.

- Extraescolars:  Diver’s  té  un  contracte
d’exclusivitat amb una empresa que ofereix
l’activitat de robòtica, però el preu és elevat
(uns  32€  per  alumne  al  mes  per  1  hora
d’activitat  a  la  setmana).  S’ha  contactat
amb  una  altra  empresa  que  ofereix
l’activitat que sortiria a uns 18€ per alumne.
Es  planteja  oferir  dues  sessions  a  la
setmana, dividides per grups d’edat (1r a 3r
i  4t a 6è). S’ha de prendre la decisió, un
cop presa es transmetrà a la Junta.

- Aquest curs es faran les inscripcions online
de les activitats extraescolars. S’inclourà la
normativa d’extraescolars i  serà necessari
acceptar  la  normativa  per  poder  fer  la
inscripció. S’inclourà el número de compte
on fer l’ingrés de la primera quota de les
activitats triades.

- S’informa  que  hi  ha  una  aplicació
desenvolupada per una AMPA que permet
fer pagaments des del mòbil. Es buscarà i
s’intentarà implementar.

- S’ha parlat amb una empresa que gestiona
la venda de llibres pel proper curs. Hi ha
l’opció  que  els  llibres  estiguin  a  l’aula  el
primer dia de classe. També hi ha l’opció
que  els  plastifiquin.  Poden  gestionar  el
pagament  de  la  socialització.  Es  miraran
diferents opcions i es decidirà.
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- Ja  s’han  presentat  les  justificacions  a
l’Ajuntament  de  les  subvencions
corresponents a l’any 2017.

Comissions, 
Pío

Tancat

Data de la propera reunió    

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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